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Over inspiratie
‘Inspiratie komt niet altijd als een
lichtende blikseminslag, als een
warme douche of als een weldadige
koestering. Zij is vaak gefragmenteerd, komt in erupties, in een
aaneenschakeling van kleine invallen en biedt dan bij iedere hobbel
of hindernis die genomen moet
worden het juiste alternatief of geeft
alleen een duwtje in de rug. Inspiratie heeft ook een voedende functie, stimuleert de werkdrift, biedt
creatieve vormen aan die zo goed
in elkaar zitten dat ze zich bijna als
vanuit zichzelf ontwikkelen en de
maker in beweging zetten. Dan voelt
iemand zich geïnspireerd, hij heeft
het gevoel dat ‘het’ komt en is in
zijn dadendrang gemotiveerd.’
(Johanneke van Slooten, publiciste
en ﬁlosofe)

Samenstelling Johan Huys
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Improviseren
‘Improviseren betekent: nieuwe
muziek brengen die ter plaatse bedacht wordt. Er wordt als het ware
gecomponeerd zonder partituur. Improvisatie kan steunen op muzikale
bouwelementen: een bestaand lied,
een ritme of een motief. Improvisatie kan ook vertrekken vanuit een
buitenmuzikaal gegeven: een beeld,
een gedicht, een sfeer, een verhaal.
Vaak zijn improvisaties bijzonder
spannend. Zelfs de uitvoerder kent
het uiteindelijke resultaat niet:
structureren, stijlen, klankkleuren kunnen eventueel vooropgesteld worden, maar altijd moet er
voldoende ruimte overblijven voor
ingevingen en vondsten. Improviseren is een vooruitlopen op de te
maken muziek zonder deze gehoord
te hebben. Een vooruitlopen op het
onbestaande: op Niets.’
(Johan Huys)

19.15 - Leonard Nolens: lezing uit eigen werk rond het thema van Gedichtendag 2007: ‘stilte en eenvoud’
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‘Wanneer je improviseert weet je
niet direct waar je de noten vandaan
haalt. Ik sta me wel kapot te denken,
maar je noten zijn er al voor je ze
kunt herstellen. Als je een vergissing maakt, moet je bliksemsnel een
oplossing kiezen en een verandering
bedenken voor datgene wat je net
geproduceerd hebt.’
(Willem Breuker, componist en
saxofonist)

JOACHIM KÜHN (Leipzig, 1944).
Leipzig, Hamburg, Parijs, Los Angeles, New York, en opnieuw Hamburg
en Parijs waren de stopplaatsen
voor zijn reis in de muziekstijlen:
klassieke muziek, dixie, hardbop,
freejazz, freerock, fusion en Europese
geïmproviseerde muziek. Met een
eigen trio en kwartet (midden jaren
zestig) presenteerde hij de Europese
freejazz in de DDR. Vanaf 1968 leefde
Kühn in Parijs waar hij met talrijke
muzikanten in verschillende stijlen
samenspeelde. Vanaf de vroege
jaren zeventig werd hij een van de
protagonisten van de Europese
rockjazz. Even later trok Kühn naar
Californië, waar hij zich aansloot bij
de fusionscene van de westkust. Na
een korte periode in New York (1980)
keerde Kühn terug naar Hamburg en
vanaf dan vermengde hij jazzimprovisatie met de harmonische invloeden
van het Europese modernisme.

‘Inspiratie is vooral een romantisch
concept. Voor mij betekent inspiratie alleen de werkkracht, de noodzaak een kunstwerk te maken. De
wereld om mij heen is geïnspireerd.
Het woord inspiratie omvat zo’n
groot en complex proces dat het als
woord in een verantwoordelijk modern intellect vermeden zou moeten
worden.’
(Luciano Berio, componist en
dirigent)
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Tentoonstelling t/m zo 20.05.07 in het Atrium / Malou Swinnen / In de Naam van Mozart

V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge

Over improvisatie
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Joachim Kühn

IN DE KIJKER ZO 11.02 / 15.00 / KAMERMUZIEKZAAL
LOD / JAN MICHIELS / KRIS DEFOORT / DEDICATIO
Speciaal voor Jan Michiels schrijft Kris Defoort Dedicatio: een tiental intieme pianostukken. Het zijn als het ware persoonlijke
brieven, opgedragen aan mensen die hem nauw aan het hart liggen. Deze cyclus wordt voorafgegaan door een aantal Préludes van Debussy, uitgevoerd door Jan Michiels en doorspekt met improvisaties van Kris Defoort.

structurele
sponsors

Het CONCERTGEBOUWCAFE staat voor originele hapjes en gerechten, een sprankelende omgeving, vriendelijk
personeel en een uitgebreid aanbod van cd’s om in te grasduinen, te beluisteren én aan te schaffen. Je kan deze hippe,
rookvrije ontmoetingsplaats vinden op het gelijkvloers van het Concertgebouw.
Open vanaf 11 uur, gesloten op zondag en maandag behalve bij voorstellingen.
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Joachim Kühn, improvisaties op piano
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Toen Joachim Kühn in 1996 voor
de cd Colors in zee ging met de legendarische saxofonist Ornette Coleman, wekte dat in een groot deel
van de jazzcommunity verbazing en
verwondering. Kühn, was dat niet
die Duitser van twaalf stielen en
dertien ongelukken? Een vaardige
toetsenruiter met een beetje te veel
honger en wat weinig stuurvastheid?
Een man die in Leipzig, Hamburg,
Parijs, Los Angeles en New York
voortdurend de indruk gaf onderweg te zijn en nergens te landen.
Precies die ogenschijnlijk wispelturige pianist vond een nieuwsgierig oor
bij Ornette Coleman, het icoon van
de freejazz (voor wat de term waard
is) die eigenlijk nooit een pianist
in de buurt wilde, behalve als die
pianist Paul Bley heette. Merkwaardig genoeg maakte Coleman op hetzelfde moment plots ook opnamen
met Geri Allen, wat het totaal aantal
pianisten waarmee Coleman uit vrije
wil samenwerkte op drie brengt (de
ietwat toevallige bijdrage van Walter
Norris op Colemans debuutplaat
Something Else!!! laten we buiten
beschouwing).
Nu kun je van Ornette Coleman
veel zeggen, maar niet dat hij een
overschot aan collegiale generositeit
toont. De keuze voor Joachim Kühn
kon je dus zeker niet aan toeval of
een verdwaalde gulle bui toeschrijven. Dat hoor je ook aan Colors, live
opgenomen op de Leipziger Jazztage. De samenwerking haalt net niet
het magische niveau van het bijna
gelijktijdige Sound Museum-project
met pianiste Geri Allen, maar toont
overtuigend aan dat Kühn geen
hoogtevrees kent en zich kiplekker
blijft voelen als alle harmonische en

ritmische zekerheden wegvallen.
De schijnbare stuurloosheid in
Kühns carrière is sindsdien niet verminderd, maar er is een belangrijk
gegeven bijgekomen: vandaag heeft
Kühn de tijdsgeest mee. Rollebollen
met exotisch materiaal, experimenteren met rock, pop, etnische muziek
en klassieke modellen: vandaag
vangt men dat gemakshalve onder
de misleidende term cross-over,
maar Kühn heeft het al sinds jaar
en dag gedaan. Een van zijn prettigste recente cd’s heet Journey to the
Centre of an Egg, een opname met
drummer Jarrod Cagwin en vooral
de Libische oud-speler Rabih AbouKhalil. Dit soort samenwerkingen
zie je vandaag wel vaker, vaak met
een ontgoochelend resultaat, maar
zowel Kühn als Abou-Khalil zitten
al zoveel jaren op die golﬂengte, en
dat hoor je duidelijk.
Kühn werd in 1944 geboren in
Leipzig, de stad van Johann Sebastian Bach in de voormalige DDR. Hij
was aanvankelijk voorbestemd voor
een carrière in de klassieke muziek,
maar met zijn broer Rolf als koevoet
kantelde hij naar de jazz en via dat
milieu nam hij in 1966 ook gauw
afscheid van de ijzeren kant van het
IJzeren Gordijn. In West-Duitsland
en nadien Parijs landde hij helemaal
in het milieu van de freejazz en de
vrije improvisatie, in de West-Europese hoofdsteden de hype van
het moment. Grappig detail: Kühn
speelde toen ook geregeld altsax,
helemaal in de moet-kunnen-mentaliteit van toen.
Begin jaren zeventig maakte hij de
sprong naar de fusion, en ook dat
was weer de hype van de dag. Miles

Davis had deze weg gewezen met
opnamen als Bitches Brew en In a
Silent Way. Kühn vond onderdak
in het exentrieke ensemble van
Jean-Luc Ponty en speelde daar
elektrische piano en synthesizer. Het
was de tijd dat toetsen nooit genoeg
konden ﬂuiten.
Merkwaardig nochtans: Kühn
hield het wel vol om zich tegelijk
te engageren in akoestische jazzcombo’s. In Parijs vond hij zijn
beste spitsbroeders in bassist Daniel
Humair en drummer Jean-François
Jenny Clarck, een engagement dat
standhield tot aan de dood van de
drummer in 1998. Maar tegelijk
vond hij het in de tweede helft van
de jaren zeventig nodig om zich te
verliezen in de fusionscene van de
Amerikaanse westkust waar hij zich
amuseerde met sterren als Michael
Brecker (zopas overleden), Alphonse
Mouson, Eddie Gomez en Billy Cobham. Zelfs met een Jan Akkerman
(bekend van Thijs Van Leers Focus)
was hij meer dan goede maatjes.
Heel die tijd wisselde Kühn voortdurend de akoestische piano af met
elektronische toetsenborden. Hij
amuseerde zich met de muziek van
Jimi Hendrix en Captain Beefheart,
net als met die van Eric Dolphy of
Béla Bartók. Geen grenzen, geen taboes, maar soms leek het ook: geen
persoonlijk verhaal.
Vandaag weten we zeker beter. In
2004 trad hij nog in het Concertgebouw op met een traditioneel
jazztrio, een van de hoogtepunten
van het festival Jazz Brugge. De
soepelheid, de ﬂexibiliteit en de
klankenrijkdom die deze pianist
toch in petto heeft, heeft toen menig
toehoorder oprecht verbaasd. Kühn

is een groot kunstenaar met veel
overgave. Hij heeft zich met alle
idiomen van de jazz ingelaten, maar
op het einde van de rit heeft hij daar
vooral dit aan overgehouden: een
volgehouden engagement voor de
wonderbaarlijke werking van klanken. Akkoorden en gestandaardiseerde harmonische schema’s interesseren hem niet, niet die van de bebop
noch die van de freejazz. Kühn wil
verder proeven, zich bevrijden van
zowel bebop als freejazz.
Joachim Kühn leeft vandaag op
Ibiza en bestudeert er zowat dagelijks nog partituren van Ornette
Coleman. Een deel daarvan heeft hij
een tijdje geleden doorgenomen en
gespeeld met Fabrizio Cassol. Een
deel is nog onuitgegeven en ongehoord. Voorlopig.

Met niets beginnen, met niets eindigen
tussen begin en einde (daartussen)
ontkiemt het, steekt het de kop op
Zodra het van de grond komt laat het naar zich raden
als naar zo’n nooit geziene bloem die aangewaaid uit wilde tuinen
plotseling een gloed uitstraalt, niet voor het eerst
(terwijl het onbekende rijpt en uit zijn zaden barst)
extatisch licht in onze ogen zaait
Ons dan weer even plotseling een leegte laat
H.C. Ten Berge, 30 juni 1986

Didier Wijnants
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